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HOTĂRÂREA NR. 49 

privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 

și estimări pe anii 2021-2023      

 

                                         

Consiliul Local al municipiului Ploiești: 

          Văzând Referatul de aprobare nr. 66/19.02.2020 al primarului municipiului 

Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Paul Palaș-Alexandru, 

Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu și 

Raportul de specialitate nr. 33/18.02.2020 al Direcției Economice prin care se 

propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 

2020; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 60/20.02.2020 al Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice; 

Ţinând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din 

data de 19.02.2020; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020; 

- Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Ploieşti nr. 3173/07.02.2020; 

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

   

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1  Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări 

pentru anii 2021-2023, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2  Aprobă lista obiectivelor de investiții finanţată din bugetul local pe anul 

2020, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Aprobă Lista proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2020 și estimări 

2021-2023, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4  Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2019 în 

sumă de 8.33 mii lei, astfel:  

- suma de 8.33 mii lei se constituie pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de 



funcționare și dezvoltare în anul curent conform art. 58 alin. 1 lit. b din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale. 

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terţiari de credite şi 

serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 20 februarie 2020. 

 

 

                                                          Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana-Geanina SERBINOV 


